LA IMPORTÀNCIA DE FER ÚS DE LES DEIXALLERIES
És important i necessari que utilitzis les deixalleries de la
comarca de forma correcta i habitual, ja que amb aquest gest
aconsegueixes:
Evitar que els residus
Aplicar la regla de les 3 R per
especials, amb un alt nivell de tenir cura del medi ambient:
reduir, reutilitzar i reciclar.
toxicitat per al medi ambient,
acabin a l’abocador.
Reciclar part dels materials que
contenen els electrodomèstics,
Reutilitzar residus com la roba mobles, runa, ferralla, oli de cuina,
cables, càpsules de cafè, etc. per
i el calçat en bon estat per
fabricar altres objectes.
allargar-ne la vida útil.

Reduir la generació de
residus, l'ús de recursos i les
emissions de gasos d'efecte
hivernacle com el CO2.

I, finalment, aconseguir un estalvi
econòmic per al teu municipi. Com
menys residus vagin a l'abocador
menor és el cost per tractar-los, i
aquest estalvi es pot invertir en la
millora d'altres serveis per a la
ciutadania.

DEIXALLERIES DEL BAIX PENEDÈS
El Baix Penedès disposa d’una xarxa de deixalleries que permet
recollir de forma selectiva els residus especials per a la seva
gestió i posterior tractament.
Com a usuari o usuària particular tens a la teva disposició:
Les deixalleries mòbils d’ECOBP del Baix Penedès.
Consulta i descarrega’t el calendari i les ubicacions de la
deixalleria mòbil al teu municipi a http://ecobp.cat/ o a través
d’aquest codi QR:

Normes d’ús
El Vendrell
La deixalleria comarcal, a l'av. dels Masets, 2, del polígon
industrial Els Masets de Bellvei, oberta de dilluns a divendres de
9 a 13 h i de 15 a 18 h. També els dissabtes, de 9 a 14 h.

EL SERVEI DE RECOLLIDA DE MOBLES VELLS
Si has de llençar un moble vell o una andròmina i no pots portar-lo
a la deixalleria, fes ús del servei de recollida de residus
voluminosos de l’Ajuntament.
Per fer-ho només cal que segueixis les següents instruccions:

1.

2.

Fixa’t en el dia que el camió
del servei passa a recollir els
mobles i les andròmines pel teu
sector del municipi:

Truca al 010 en horari d'atenció
al públic o al 977 16 64 00 de
6 h a 22 h per informar què
necessites que es passi a
recollir el moble o l’andròmina.

Dilluns: Coma-ruga-Brisamar,
Sant Salvador i Sector Sanatori.
Dimarts: Francàs-Masia Blanca,
Masos-Nirvana i Torreblanca.
Dimecres: Romaní-Bonavista,
Eden Park i Oasis-Eixample.
Dijous: Nucli antic,
Puig-Pèlag-Muntanyeta i Nou
Vendrell.
Divendres: Nucli Tancat, Sant
Vicenç poble-Mas Asto-Mas
Borràs i La Cometa.

3.
Treu-lo al carrer el vespre de
la nit anterior o abans de
les 7h de la matinada del
dia en què el camió passa a
recollir-ho.

4.

En cas de dubte o
incidència, fes-nos-ho saber.

Accions de manteniment i millora
El Consell Comarcal del Baix Penedès, amb el suport de
l'Agència de Residus de Catalunya, ha dut a terme diferents
tasques (reparació, manteniment i senyalització dels mòduls
prefabricats, dels contenidors i de l'equipament) per garantir un
bon servei a les persones usuàries del servei.

Ens esforcem per
oferir-te un bon
servei.
Ara et toca a tu
fer-ne un bon ús.
Més informació a:
Tel. 627 490 198
c/e: info@ecobp.cat

Amb el suport de

RESIDUS QUE S’HI PODEN DUR

COM FUNCIONEN LES DEIXALLERIES DEL
BAIX PENEDÈS?
Qui en pot fer ús?
El servei de deixalleria, com a part integrant de la recollida
selectiva de residus municipals, és un servei gratuït que pot ser
utilitzat per la ciutadania en general i també per comerços, oficines
i serveis dels municipis adherits a la xarxa de deixalleries.

Tipus de
residus

Tipus de
deixalles

Residus
especials

Bateries
Piles i acumuladors

Símbol

Deixalleria
Mòbil
Fixa

(Bellvei)

Tipus de
residus

Tipus de
deixalles

Residus no
especials
i inerts

Paper i cartró

Esprais i aerosols amb
substàncies perilloses
Radiografies, CD, DVD,
disquets, vinils i cassets
Tòner amb substàncies
perilloses
Cables amb substàncies
perilloses

És molt important que quan vagis a portar els teus residus
tinguis presents les normes d'ús següents:

Envasos lleugers
Plàstics (no envàs)
Càpsules de cafè
Ferralla i metalls
(tot tipus de metalls, cables
elèctrics, etc.)

Termòmetres i mercuri

Diposita els residus als
compartiments que toca.
Per fer-ho, fixa’t en els
símbols identificadors de
cada compartiment.

Quan portis residus líquids
(oli de la cuina, oli de cotxe,
dissolvents, pintures, etc.)
diposita’ls sempre en un
envàs degudament tancat.

REPQ
(Residus
especials
en petites
quantitats)

Fustes netes (que no
contenen substàncies
perilloses)

Àcids
Aerosols, extintors, gasos
en envasos a pressió

Tèxtils (roba i calçat)

Bases

Voluminosos (mobles vells,
catifes, maletes, andròmines)
Runes d’obres menors i
reparació domiciliària
Fracció vegetal
(poda o jardineria)
Mescles de residus
municipals

Cosmètics
Dissolvents

Evita que quedin restes a terra al voltant de la deixalleria.
Si caigués qualsevol cosa a terra, cal recollir-la i ficar-la al
contenidor corresponent.

Envasos bruts de
substàncies perilloses
Fibrociment

Pneumàtics

Filtres d’oli

I quins residus s’hi poden portar?
S’hi poden dipositar, de forma
selectiva, diferents tipus de
residus municipals per als quals no
hi ha un sistema de recollida
domiciliària o uns contenidors
específics al carrer.
Pots portar-hi els residus que
trobaràs a continuació:

Oli vegetal contaminat
Olis lubricants contaminats
Residus combustibles/
inflamables

Joguines i equips esportius
Residus
d’aparells
elèctrics i
electrònics
(RAEE)

Aparells d’intercanvi de
temperatura (frigorífics, equips
AC, estufes amb oli, etc.)
Monitors i pantalles (TV,
pantalles d'ordinador,
ordinadors portàtils, etc.)

Residus comburents

Làmpades (fluorescents)
i bombetes

Reactius de laboratori

Grans aparells > 50 cm
(rentadores, rentavaixelles,
cuines, termos elèctrics,
impressores, ordinadors,
cartutxos d'impressora, etc.)

Sòlids pastosos
(pintures, coles i vernissos)
Residu biològic incinerable
de procedència domiciliària
(agulles i punxants)
Productes fitosanitaris

Fes-ne un bon ús!
Aquí sumes!

Vidre (envasos)
Vidre pla i laminat (vidres de
cotxes, vidres amb filaments
metàl·lics, miralls, etc.)

Olis minerals (oli de cotxe)

Com s’ha d’utilitzar la deixalleria mòbil?

Símbol

Petits aparells < 50 cm
(torradores, assecadors,
equips de música, etc.)

Pesticides domèstics

Informàtica petita < 50 cm
(ordinadors, telèfons,
cartutxos d'impressora, etc.)

Radiografies amb plata

Panells fotovoltaics

Deixalleria
Mòbil
Fixa

(Bellvei)

